המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה  -סמסטר ב' תשע"ז
בעלי תפקידים
תפקיד

שם

יעוץ לפני רישום
חדר

טלפון

דוא"ל

ראש המחלקה

ד"ר ניסים סבאג

nsabag@braude.ac.il

EM404

9901905

ממלא מקום ראש המחלקה

פרופ' אדוארד אייטלברג

nsabag@braude.ac.il

EM403

9901826

עוזרת ראש המחלקה

גב' יוספה מאיר-לוי

yosefaml@braude.ac.il

EM402

9901715

מזכירת המחלקה

גב' אלה דכטר

ellade@braude.ac.il

EM404

9901905

תאריך

שעה

תאריך

שעה

בתיאום עם מזכירת המחלקה

יועצים
יועץ עד  80נקודות זכות

גב' אמה אלקינד

יועץ עד  80נקודות זכות

ד"ר פאדל טריף

יועץ עד  80נקודות זכות

ד"ר יבגני גרשיקוב

יועץ עד  80נקודות זכות

ד"ר שמואל קוסולאפוב

יועץ מעל  80נקודות זכות

מר עופר צור

יועץ מעל  80נקודות זכות

ד"ר אלברט סבן

יועץ מעל  80נקודות זכות

ד"ר דני קוטיק

יועץ מעל  80נקודות זכות

מר משה שדה

השלמת הנדסאים ופעמי עתידים

ד"ר פאדל טריף

יועץ להתמחות מחשבים

מר עופר צור

יועץ להתמחות תקשורת ועיבוד אות

ד"ר אלברט סבן

eelkind@braude.ac.il

EM403

fadelt@braude.ac.il

EM421

EM301 eugeny11@braude.ac.ilא'
ksamuel@braude.ac.il

EM425

EM301 ofertzur@braude.ac.ilב'

9086426
9086424

-01מרץ

077-9032091

-27פבר

12:30-13:30

9086429

-28פבר

15:30-16:30

077-9032091

-26פבר

11:00-18:00

10:00-12:00

sabban@braude.ac.il

EM426

9901334

kotek@braude.ac.il

EM428

9086437

-28פבר

moshesade@braude.ac.il

EM422

9086435

-28פבר

fadelt@braude.ac.il

EM421

9086424

-28פבר

12:00-13:00

077-9032091

-26פבר

11:00-18:00

EM301 ofertzur@braude.ac.ilב'
sabban@braude.ac.il

EM426

9901334

ד"ר דני קוטיק (מערכות)

kotek@braude.ac.il

EM428

ד"ר ולד שטיימן (התקנים)

-01 9:30-10:30מרץ
12:30-13:30

9086437

-28פבר

vladsh@braude.ac.il

EM424

9086480

-03מרץ

09:00-11:00

מרכז תכן הנדסי

מר משה שדה

moshesade@braude.ac.il

EM422

9086435

-28פבר

12:30-13:30

יועץ התמחויות והכוונה תעסוקתית

מר משה שדה

moshesade@braude.ac.il

EM422

יועץ לקראת זכאות ובדיקת זכאות

ד"ר דני קוטיק

יועץ להתמחות התקנים ומערכות

יועץ לסטודנטים מצטיינים

ד"ר דני קוטיק

יועץ לסטודנטים במילואים

ד"ר שמואל קוסולאפוב

10:30-11:30

בתיאום מראש במייל

-01 9:30-10:30מרץ

10:30-11:30

9086435

-28פבר

kotek@braude.ac.il

EM428

9086437

-28פבר

-01 9:30-10:30מרץ

10:30-11:30

kotek@braude.ac.il

EM428

9086437

-28פבר

-01 9:30-10:30מרץ

10:30-11:30

ksamuel@braude.ac.il

EM425

9086429

-28פבר

12:30-13:30

15:30-16:30

צוות מעבדה
אחראי מעבדות

מר קובי ליבני

מהנדס מעבדות

מר מקסים גניס

kobil@braude.ac.il

EM108

9086423

maxim@braude.ac.il

EM108

9086423

סטודנטים חונכים לשנה א
אילן קוסייב
לי משה

ilan.kusaev@gmail.com

054-6840709

Leemoshe48@gmail.com

054-4605509

ימים א'-ה' 13:30-15:00 , 9:30-11:30
ימים א'-ה' 13:30-15:00 , 9:30-11:30

